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estranhos, sermos fatos e 
fatores independentes, quase 
fetos em desconfortável 
desafeto.

Sou sincero em afirmar 
que nossas turnês pelo país, 
nossos entourages pelo planeta 
e nosso entrelaçado comprome-
timento está seriamente 
comprometido por essa 
ausência e distância umbilical.

Fico sem jeito!
Às vezes alguém me 

intercepta na rua e pergunta 
sobre o cordão, sobre coisas 
interiores que certamente 
feririam qualquer pedra, por 
mais insensível que aquela 
pudesse ser. Reluto, luto e 
soluço, mas meu umbigo já não 
é mais o mesmo, parece ter 
adquirido vida própria – é certo 
que sempre fora independen-
te...  e penso talvez que esteja 
tentando esquivar-se dos meus 
deslizes ou, e isso bem pior, 
jogar sobre minhas costas a 
carga dos seus próprios!?

Sempre fui o melhor 
amigo do meu umbigo. 
Éramos, sem qualquer trocadi-
lho infame, umbilicalmente 
íntimos. Aonde ia meu umbigo, 
fosse a Polinésia Francesa ou os 
atabaques do Pelourinho, era 
para lá mesmo que eu também 
queria ir chacoalhar o esquele-
to.

Eu era feliz e não 
sabia...

Casamentos reais, 
vernissages, festas na high, 
bailes de formatura, conven-
ções e outros eventos, lá 
estávamos eu e o meu insepará-
vel umbigo, felizes, altivos, 
reluzentes, redundantes e 
compromissados com – e por – 
nossa causa.

Nas reuniões do 
Parlamento, quando o corrique-
iro manda um umbigo tentar 
prevalecer sobre outro, estáva-
mos sempre unidos, prevari-
cando em uníssono, numa 
maneira clara de mostrar nossa 
simbiótica união carnal e 
espiritual.

Certa vez, um deputa-
do cujo umbigo havia caído em 
desgraça frente à opinião 
pública – essa pústula da 
democracia! – tentava levantar-
se pelas próprias capacidades e 
sonhava ainda caminhar sobre 
os trilhos da carreira política, 
pobre homem, pensamos eu e 
meu umbigo, se ninguém fizer 
por onde que esse sujeito venha 
ao chão, certamente o faremos 
com a cumplicidade única entre 
o político e seu próprio toco de 

cordão. E fizemo-lo sem 
qualquer resquício de remor-
so...

Íamos sempre ao 
parque nas horas de lazer, 
quando levávamos nosso 
cãozinho para fazer cocô na 
verdejante grama, mas isso 
eram momentos muito pessoais 
e dedicados apenas à meditação 
e ao destinamento das fezes 
caninas aos afazeres da munici-
palidade.

Enfim e para que as 
sombras de dúvida sejam 
apagadas com tintas da mesma 
cor: sempre fui o melhor e único 
amigo do meu umbigo!

Conto isso com o 
coração apertado e com três ou 
quatro pontes de safena, pois as 
coisas já não mais se fantasiam 
como antes o faziam. Meu 
umbigo anda estranho, distante, 
esquisito.

Meu médico particular, 
doutor Ribamar Teló, diz ser 
isso normal da idade, que com o 
passar dos anos as coisas 
tendem a esse tipo de comporta-
mento, porém, sabe-se lá se na 
ideia de confundir eu e meu 
singular umbigo, alguns 
amigos afirmam ser a razão de 
tudo o crescer constante de 
minha barriga ou o “maldito 
ego desse seu umbigo!”.

E agora, como fazer 
para viver em plena harmonia 
sem analista ou qualquer outro 
tipo de perscrutador da alma 
alheia? Não sei, confesso que 
não sei mais como encarar o 
fato de meu umbigo e eu sermos 

A si tuação pede 
solução drástica, dramática e 
prática, talvez uma intervenção 
cirúrgica para correção de 
rumos desse umbigo separatista 
e com ares de exacerbado 
egoísmo, talvez algumas 
sessões com o doutor 
Melquíades Bartolomeu 
Bulhões e esse cordão em 
rebeldia volte ao estado de 
cumplicidade anterior.

Confesso não saber ao 
certo o que fazer a esse respeito, 
mas aceito sugestões para que a 
fina sintonia que antes havia 
não desapareça e que eu não me 
perca mais do meu eu interior, 
embora isso seja capítulo de 
outro seriado...

Rogério Marcos Machado 
(erremachado@bol.com.br) 
é 50% a favor, 50% contra, 
27 ,13% par t idár io  do  
consenso e 19,42% favorá-
vel ao conflito pacífico.
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Conluio InconclusivoConluio Inconclusivo
Uma crônica aguda, pero agonizante...
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